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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันอังคาร ที่  ๑๗  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้บริหารและคณะครู   ทั้งหมด   จ านวน  ๕๒  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๕๒   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน  ๕๒  คน 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม     ๓    คน 
 - 

 
เรื่องก่อนวาระการประชุม จาก นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

เรื่องราวคริปโฆษณาของ โค๊ก เกี่ยวกับการเปิดใจยอมรับความต้องการของสังคม องค์กร เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวัย หรือความแต่งต่างทางสังคมในปัจจุบัน สู่การพัฒนาผู้เรียน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้ง 
 ๑. นโยบายและแนวทางการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน  

การประกันคุณภาพของโณงเรียนใน ๔ ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๒. แผนกลยุทธ์ ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓  

ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของนักเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาล โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากลภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเน้น ๓ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
จดัการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๓. ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ฉบับปรับปรุง  

ขณะนี้ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ฉบับปรับปรุง ครูพิศิษฐ์   ด าเกลี้ยง ได้ด าเนินการ
จัดท า เสร็จเรียบร้อย พร้อมลงในเว็ปไซต์โรงเรียนเรียบร้อย ครูควรมีเก็บไว้ที่โต๊ะเพ่ือเตรียมความพร้อมของตนเอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๔. การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  
   การตอบแบบประเมินเพ่ือเปิดภาคเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๔๔ ข้อ ถ้าประเมินข้อหนึ่งข้อใดไม่
ผ่าน จะไม่สามารถเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ผ.อ. เขต เลยให้ ผอ.โรงเรียนประเมินให้มี แล้วมา
ปรับปรุงทีหลัง ต้องมีจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่ มี
จานวางเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ท าความสะอาดห้องเรียน มีการท าความสะอาดจุดสัมผัสในโรงเรียนทุกวัน 
แบ่งกลุ่มนักเรียนในการท ากิจกรรม ครูต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง และวางแผนการสอนของตนเอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๕. การปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค ๑๙ 
 โรงเรียนมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ตรวจหน้ากาก มีจุดล้างมือด้วยสบู่ มีเจลล้างมือบริการ มีการเว้น
ระยะห่าง ๑-๒ เมตร ท าความสะอาด ลดการแออัด มี ๖ มิติ ในการปฏิบัติ มีค าสั่งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ครูต้องปรับการเรียนการ วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการสื่อสารระหว่างครู มีโครงการใหม่ ๑ โครงการ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์โควิค ๑๙  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๖. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค ๑๙ 
 เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค ๑๙ ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เขามีให้เลือก ๕ 
แบบ ในการเปิดเรียนหรือจัดการเรียนการสอน เช่น สลับชัน้เรียนแบบสลับวัน สลับชั้นเรยีนแบบวันคู่วันคี่ สลับชั้นเรียน
เรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน สลับชั้นเรียนแบบเรียนทุกวัน สลับชั้นเรียนแบบแบ่งสองกลุ่มเรียนเช้าเย็น เพ่ือให้ครูร่วมกัน
ตัดสินใจ การการวางแผนของฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเลือกเรียน ๕ วดั หยุด ๙ วัน โดยแบ่งนักเรียน
เป็นเลขท่ีคู่ และเลขที่ค่ี มาเรียนทุกชั้นสลับ ๕ กับ ๙ โดยครูรวบเนื้อหาจาก ๒ สัปดาห์ เป็น ๑ สัปดาห์ สอนให้เสร็จใน 
๑ สัปดาห์ สัปดาห์ที่นักเรียนหยุด ก็เช็คชื่อโดยการมอบหมายงานให้นักเรียน สามารถเรียนตามตารางเดิม โดยมี
นักเรียนมาเรียนสัปดาห์ละ ๕๐๐ คน เพื่อการง่ายต่อการจัดการนักเรียน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ได้ ๒.๘ เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
มีนักเรียนติด ๐ อยู่ ๙ คน  

- ประสานนักเรียนแก้ตัวในวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระที่มีนักเรียนติด ๐ ถ้าเกิดไม่มาก็ต้อง
จ าหน่ายออก เพื่อให้ ๐ หมดไปก่อนเปิดภาคเรียน  

- นักเรียนเรียนซ้ ามีทั้งหมด ๑๐ คน นักเรียนกลุ่มนี้จะมาเรียนซ้ าตอนเปิดภาคเรียน ในเวลา ๒ เดือน เพ่ือครูได้
มอบหมายงานในการแก้ตัว หรือด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ให้เสร็จในการด าเนินการ โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระ  

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- ม.๓ (๓๒.๖๖ ต่ ากว่าระดับชาติ -๓.๖๔) อันดับที่ ๗ 
- ม.๖ อันดับที่ ๑ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๒. ข้อมูลจ านวนนักเรียนและช้ันเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนและชั้นเรียน 
ชั้นเรียน จ านวนนักเรียน 

ม.๑ ๒๘๘ คน 
ม.๒ ๒๐๗ คน 
ม.๓ ๒๐๘ คน 
ม.๔ ๑๕๐ คน 
ม.๕ ๑๑๑ คน 
ม.๖ ๘๓ คน 

รวมทั้งหมด ๑,๐๔๔ คน 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 3. การก าหนดตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มเรียน คาบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐น. และเลิก
เรียนเวลา ๑๕.๕๐น. 
 เรียนคาบละ ๕๕ นาที พัก คาบ ๔-๕ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๔.แนวการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
 ไมม่ีการแข่งขันทักษะวิชาการ ทุกกลุ่มสาระต้องมี Best ฝึกซ้อมไว้ เมื่อมีการแข่งขันอนุญาตให้ไปทั้งหมด มี
การจัดตารางการฝึกซ้อม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
 ๕. การจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล วิชา IS 
 ประชุมช่วงบ่าย ครูทุกคนต้องเข้าร่วม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
 ๖.การส่งเสริมรักการอ่าน 
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 มีก าหนดในตัวชี้วัด นักเรียนทุกคนต้องมีประสิทธิภาพในการอ่าน ผอ.มอบหมายครูรัจนา และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดท าสมุดบันทึก รักการอ่านของโรงเรียน เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คุณครูภาษาไทย
เป็นผู้ดูแล วางแผน และประสานงาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๗. แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียนไม่ครบ การ
เช็คชื่อ โดยการสอนออนไลน์ โดยการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที ่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะครบ ๒๐ สัปดาห์ตามปฏิทินวิชาการ และปรับตามสภาพการมาเรียนปกติ หยุด ๑๔ วัน 
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ การอนุมัติจบจะจบ รอบ
ที่ ๑วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ รอบท่ี ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๘ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 - การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ในการวัดและประเมินผล ครู ๕ กลุ่มสาระ มอบหมายกลุ่มสาระจัดท าการ
วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากตัวแทนที่ไปอบรมมาแล้ว ด าเนินการให้เสร็จใน
วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การนิเทศภายในแบบคู่สัญญาและการสอนแบบคู่สัญญาถือเป็น Best ของโรงเรียน ปฏิบัติตามปฏิทินที่
ออกไปแล้ว ถือเป็นเรื่องส าคัญของโรงเรียน 
 - การพัฒนาข้อสอบและการจัดท าคลังข้อสอบ ครู ๕ กลุ่มสาระออกข้อสอบบูปริ้น ปี ๒๕๖๓ 
 - การสอบวัดความรู้ ปฏิบัติตามปฏิทิน 
 - การสอนเสริม ในวันศุกร์บ่าย ของม.๓ กับ ม.๖ และสอนเสริมวันเสาร์ของกลุ่มที่สนใจ 
 - การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. การแก้ปัญหาคือ ส่งรายชื่อนักเรียนไม่ส่งงาน หนีเรียน ขาดเรียน 
ประชุมผู้ปกครองคนที่คะแนนไม่ถึง สอบไม่ผ่าน 
 - การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๙. ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
เสร็จเรียบร้อย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. การปฐมนิเทศนักเรียนและการประชุมผู้ปกครอง  

 - การปฐมนิเทศนักเรียน ในวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
 - การประชุมผู้ปกครอง  

- ม.๑ และ ม.๔ ในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
- ม.๒ และ ม.๓ ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
- ม.๕ และ ม.๖ ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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๒. การจัดท าการศึกษารายกรณี (case study) 
ให้ครูได้จัดท าข้อมูลการจัดท าการศึกษารายกรณี (case study) ทุกคนโดยเริ่มในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓  จะสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ดีมากขึ้น มีการจัดการอบรมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ด้วย กิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน (TSW) 

 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือจัดกลุ่มดูแลให้เข้มแข็ง เต็มรูปแบบ เพ่ือตอบโจทย์การ
ประเมินว่าระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนมีความชัดเจนขึ้น  ครูที่ปรึกษาช่วยจัดกลุ่มและดูแล  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔. ประกาศเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระเบียบการไว้ทรงผม  ข้อที่ ๔ นักเรียนชายหญิงจะไว้ทรงผมยาวหรือสั้นก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ของโรงเรียนก าหนด  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๕. การเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน จะเยี่ยม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สิ้นสุด

การรายงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ท าแฟ้ม ๑ แฟ้ม เพื่อวิเคราะห์นักเรียน ในภาคผนวกสามารถใส่ภาพได้
ตามปกติ เพ่ือผลประโยชย์สูงสุดของนักเรียน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๖. การรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะส่งโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ในปี ๒๕๖๓ ครูจะต้องเตรียมข้อมูล 

ให้ถูกต้อง ม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.๖ ต้องคัดกรองส่งในวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. การเลื่อนวิทยฐานะตาม ว ๒๑ 
   ให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประเมินปีละ ๑ ครั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒.การน าเสนอครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา 
 แบบฟอร์ม Best แต่ละกลุ่มสาระสามารถโหลดได้จากเว็ปไซต์โรงเรียน 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การรายงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
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 คัดเลือกครูตัวแทนกลุ่มสาระ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การท าหน้าที่พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 
  ประชุมครูที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงอีกที ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมท าบันทึกชี้แจงอีกครั้ง 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
๑. การเตรียมความพ้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค ๑๙ 
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของรัฐบาล  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การด าเนินงานตามเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัย 
มีการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัย ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเมิน

สถานศึกษาปลอดภัย 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๓. การด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
มีการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔. การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
มีการจัดเตรียมสถานศึกษา อาคารสถานที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมและรับการประเมิน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๕. การพัฒนาเว็บไซต์และสารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร” 
การจัดท าเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ คณะครูสามารถประสานครูอดิศร อินทรสุวรรณ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน สารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร” ได้มอบหมาย
ครูเพ็ญศรี หนูหนอง ให้ด าเนินการจัดท าวารสารให้แล้วเสร็จ  ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑            ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
๑. แผนกลยุทธ์ ระยะ ๔ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และ แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓       
ขอให้ครูที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด  และส่งมายังฝ่ายบริหาร

ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๒. การปรับแผนโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ 
มีการหยุบหลายโครงการเพื่อมาไว้ในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 
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  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๓. การรายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
การรายงานโครงการ รายงานแบบ เต็มรูปแบบ 

   ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 

๑. การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
นัดประชุมเรื่องการประกันคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ การบรหารจัดการ มาตรฐานที่ ๓ 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๒. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
ใช้การท า Cast stady ในการแก้ปัญหา จัดอบรมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ครูอมรรัตน์   แขดวง  : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตารางสอนของห้อง ๑/๗ ที่เพ่ิมเข้ามา  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
      ลงชื่อ    กัญญารัตน์  ทองค า    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
         ( นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า) 
                                                                              ต าแหน่งครู  
 
 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
 
      ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 
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